แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนสาหรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่ไม่เกิน 2 ชุดวิชาต่อภาคการศึกษา นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบ
โอนชุดวิชาสาหรับนักศึกษาที่เคยศึกษาระดับป.โท ของ มสธ. (มสธ บ.19) หรือ เทียบงานรายวิชาจากสถาบันอุดมการศึกษาอืน่ (มสธ บ.
32) ให้ยื่นคาร้อง (Fax คาร้องพร้อมเอกสารแนบทั้งหมดไปยัง 025033675) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters เลือก แบบฟอร์มลงทะเบียน/คาร้อง
หากภายในวันปฐมนิเทศยังไม่ได้รับจดหมายแจ้งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์ สามารถติดต่อขอรับ ใบตรวจสอบข้อมูล
ได้ที่จุดรับลงทะเบียนเรียนในวันปฐมนิเทศ

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน สรุปจานวนเงินค่าลงทะเบียนเรียนและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
ชุด
ที่

ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า
(ชาระครั้งเดียว)

ค่ารรมเนียมเพื่อ
พัฒนา
สื่อการศึกษาฯ
(ชาระครั้งเดียว)

ค่าบารุง
การศึกษา

ค่าบารุง
ห้องสมุด

ค่าลงทะเบียน
เรียนชุดวิชา

ค่าวัสดุ
การศึกษา

รวม
(บาท)

1,000
-

1,000
-

9,000
9,000

1,500
1,500
รวม

15,500
10,500
26,000

1,000

1,000

1,000

9,000

1,500
รวม

15,500
15,500

-

-

-

9,000

1,500
รวม

10,500
10,500

กรณีลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน 2 ชุดวิชา
1

2,000

1,000

2

-

-

กรณีลงทะเบียนเรียนครั้งแรก 1 ชุดวิชา
1

2,000

กรณีลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
1

-

ชุดวิชาสาหรับนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียน
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (02 504 8516)
13721 การจัดการขั้นสูงสาหรับองค์การสารสนเทศ
13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (02 504 8400)
แขนงวิชาการบูรณาการการสื่อสาร
15714 ทฤษฎีการสื่อสาร
15715 การวิจัยการสื่อสาร
แขนงวิชาการบริหารกิจการสื่อสาร
16714 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการสื่อสาร
16715 การวิจัยการบริหารกิจการสื่อสาร
แขนงวิชานวัตรกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
17706 ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
17707 การวิจัยการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต (02 504 8506)

หลักสูตร 1 ปี
20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้
20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
ระบุยอดเงินรวมเป็น 12,000 บาท
หลักสูตร 1 ปี ครึ่ง
20507 วิทยาการการจัดการเรียนรู้
20506 การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน
205961 การฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน
ระบุยอดเงินรวมเป็น 13,000 บาท

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (02 504 8505)
วิชาเอกปฐมวัย
21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
22741 สัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยศึกษา
วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ และ วิชาเอกอาชีวศึกษาและการงานอาชีพ
21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
22745 สัมมนาหลักสูตรและการสอน

แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27702 การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27703 การจัดระบบทางการศึกษา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
29703 สารัตถะ วิทยวิธีและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25711 แนวคิดทางการแนะแนวและทฤษฏีการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
25712 การวิจัยทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แขนงวิชาบริหารการศึกษา
23720 ทฤษฎีและแนวปฏิบัตใิ นการบริหารการศึกษา
23721 การวิจัยการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (02 504 8182)
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ
32723 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการดาเนินงาน
32741 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
33711 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการรัฐประศาสนศาสตร์
33732 การบริหารองค์การและการจัดการภาครัฐ
แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ
32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการดาเนินงาน
32736 การวิจัยธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

สาขาวิชานิติศาสตร์ (02 504 8362)
40701 กฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา ลักษณะละเมิด และลักษณะหุ้นส่วนบริษัทชั้นสูง
40702 ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ และกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
แขนงวิชาสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
89701 นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นา แนวคิด ทฤษฏีและบทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชาสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
51714 สถิติ วิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ และ นวัตกรรมทางการพยาบาล
51718 นโยบาย ระบบสุขภาพ ภาวะผูนาและการบริการพยาบาล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (02 504 8034)
กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข
50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
53710 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ
กลุ่มวิชาบริหารโรงพยาบาล
50704 วิทยาการระบาดประยุกต์กับการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
58708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล
วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
59713 ระบบและเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
59714 การควบคุมและจัดการคุณภาพน้าและน้าเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (025048197)

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
และเลือกอีก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาดังต่อไปนี้
60723 เศรษฐศาสตร์เกษตร และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
60727 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (025048041)
71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (02 504 8358 )

วิชาเอกการเมืองการปกครอง
81711 การเมืองการปกครองไทย
81712 แนวคิดทางการเมืองและสังคม
วิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น
82713 สัมมนาประเด็นปัญหาการเมืองการปกครองท้องถิ่น
82714 หลักและแนวทางการวิเคราะห์การเมืองท้องถิ่น

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา
91727 การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
แขนงวิชาสหกรณ์
92711 การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
92712 การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร
การจัดการทรัพยากรเกษตร
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร
95710 วิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตร
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอื่น
95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร
95729 ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (02 504 8192)
แขนงวิชาอุตสาหกรรม
97700 การจัดการและพัฒนาระบบการผลิตอุตสาหกรรม
เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดต่อไปนี้
97703 ระบบการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
97704 เทคโนโลยีและระบบคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
99708 ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
99709 ธุรกิจดิจิทัลและการประยุกต์

แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน/ลาพักการศึกษาผ่านธนาคาร (ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ป.โท)
สาหรับธนาคาร โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 189-0-01600-0
บมจ. ธนาคารกรุงไทย Comp Code 80465

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 328-3-02279-8 (Bill Payment) (10.-/10-)

เพื่อเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาผู้รับฝาก
**รับชาระเฉพาะเงินสด**
รายการ

วันที่

จานวนเงิน

1.ค่าลงทะเบียน

ชื่อนักศึกษา

รหัสนักศึกษา

ประเภท

ปี

ภาค

□□□□□□□□□□ □□ □□ □
0 2

6 1 1

(Ref.No 1)

2.ค่าวัสดุการศึกษา (ชุดวิชาละ 1,500 บาท)
3.ค่าบารุงการศึกษา (1,000 บาท )

ชุดวิชาที่ 1

4.ค่าบารุงห้องสมุด (1,000 บาท)

วัสดุ

ขัน้ วพ./ดพ.

ชุดวิชาที่ 2

วัสดุ ขัน้ วพ./ดพ.

- □□□□□ □ □□ □□□□□ □ □□

5.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (2,000 บาท )

1

- -

(Ref.No 2)

6.ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาสื่อการศึกษา
ตลอดหลักสูตร (1,000 บาท)
7.ลาพักการศึกษา ( 500 บาท )

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

รวม (บาท)
ตัวอักษร
ชื่อผู้นาฝาก …………………………………………………….เบอร์โทรศัพท์..............................
** ชาระเงินได้ทกุ สาขาทั่วประเทศ **ค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท

ส่วนนี้สาหรับนักศึกษา ป.เอก/ป.โท/ประกาศนียบัตรบัณฑิตบัณฑิต

เพื่อเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาผู้รับฝาก
**รับชาระเฉพาะเงินสด**
รายการ
1.ค่าลงทะเบียน

วันที่
จานวนเงิน

ชื่อนักศึกษา

รหัสนักศึกษา

ประเภท

4.ค่าบารุงห้องสมุด (1,000 บาท)
5.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (2,000 บาท )
6.ค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาสื่อการศึกษา
ตลอดหลักสูตร (1,000 บาท)
7.ลาพักการศึกษา ( 500 บาท )
รวม (บาท)

ตัวอักษร

6 1

ภาค

(Ref.No 1)

2.ค่าวัสดุการศึกษา (ชุดวิชาละ 1,500 บาท)
3.ค่าบารุงการศึกษา (1,000 บาท )

ปี

□□□□□□□□□□ □□ □□ □1
0 2

ชุดวิชาที่ 1

วัสดุ

ขั้น วพ./ดพ.

ชุดวิชาที่ 2

วัสดุ ขัน้ วพ./ดพ.

- □□□□□ □ □□ □□□□□ □1 □□
1

- -

(Ref.No 2)
)

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ชื่อผู้นาฝาก …………………………………………………….เบอร์โทรศัพท์..............................
** ชาระเงินได้ทกุ สาขาทั่วประเทศ **ค่าธรรมเนียมธนาคารครั้งละ 10 บาท

กรุณาเก็บหลักฐานการชาระเงินเพื่อยันยันการลงทะเบียนเรียนและใช้รับหนังสือในวันปฐมนิเทศไม่ต้องส่งไปที่มหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านไปรษณีย์ Pay at Post โปรแกรมทาการ 475
สาหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ม.สุโขทัยธรรมาธิราช



1. รหัสประจาตัวนักศึกษา 10 หลัก
2. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  รายการ และกรอกรหัสชุดวิชาที่ต้องการดาเนินการ
 บ.2 ลงทะเบียนเรียน
 บ.3 ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
กรุณากรอก (รหัสชุดวิชา / ลงทะเบียนครั้งที่ / การซื้อวัสดุการศึกษา)
ชุดวิชาที่ 1 ……………….../ 1 / 1
ชุดวิชาที่ 2 ……………...../ 1 / 1

 ค่าบารุงการศึกษา 1,000 บาท (ชาระทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน)
 ค่าบารุงห้องสมุด 1,000 บาท (ชาระทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน)
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท (ชาระครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่)
 ค่าธรรมเนียมพัฒนาสื่อตลอดหลักสูตร 1,000 บาท (ชาระครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่)
 ค่าปรับลงทะเบียนเรียนล่าช้า.....................บาท
 บ.6 ลาพักการศึกษา 3,500 บาท
(ค่าลาพัก 500 บ. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บ. และ ค่าธรรมเนียมพัฒนาสื่อตลอดหลักสูตร 1,000 บ.)

3. ปีการศึกษา/ภาค 2561/ 1
4. ชื่อ-สกุล นักศึกษา.......................................................................................................
5. จานวนเงินที่ต้องชาระ(ยอดรวมจานวนเงินทั้งหมด).............................................บาท

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจงการลงทะเบียนผ่านระบบ Pay at Post
ชุดวิชาที่ลงทะเบียน ให้กรอกรหัสชุดวิชา จานวน 5 หลัก
ครั้งที่ลงทะเบียน ระบุเป็นเลข 1 หมายถึง ลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก
การซื้อวัสดุการศึกษา ระบุเป็นเลข 1 หมายถึง สั่งซื้อวัสดุการศึกษา การลงทะเบียนครั้งแรกของชุดวิชานั้นๆ ต้องสั่งซื้อวัสดุการศึกษาทุกครั้ง

นักศึกษาต้องดาเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ภายในกาหนดและจัดเก็บหลักฐานการชาระเงินหรือสาเนาการชาระเงินไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบตลอด
ภาคการศึกษา ไม่ต้องส่งไปที่มหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มทาบัตรนักศึกษา กรอกใบลายมือชื่อ พร้อมส่งรูปถ่ายสี 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
ภาพถ่ายต้องไม่สวมครุยปริญญาของทุกสถาบันการศึกษา และไม่ใช้ภาพสแกน
ข้าพเจ้าได้ดาเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียนแล้ว ในวันที่ .......................................
ผ่านช่องทาง  pay@post
 ธนาคาร.................................
 ศูนย์วิทยพัฒนา......................
 มสธ
(มหาวิทยาลัยจะจัดทาบัตรให้เฉพาะท่านที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

ใบลายมือชื่อทาบัตรนักศึกษา
1.



2.

ติดรูปถ่ายสี
ขนาด 1 นิ้ว

เลขประจาตัวนักศึกษา
3. สาขาวิชา ………………………………………………….………...…
แขนงวิชา …………...………………. วิชาเอก ………………………….
4. กรอกคานาหน้าชื่อ / ชื่อ / ชื่อสกุล ( ตัวบรรจง )

 นาย นาง นางสาว  ยศ/อื่นๆ (ระบุ ) .......................…………
ชื่อ – ชื่อสกุล ( ไทย ) …………………………………….……..……………….………..…..
( อังกฤษ ) ……………………………………..……………………..…..……
5. กรอกเลขประจาตัวประชาชน

    
6. ลงลายมือชื่อในกรอบด้านล่างนี้

( โปรดอย่าเกินกรอบที่กาหนด )

ข้อมูลสาหรับติดต่อสาขาวิชา
1.ศิลปศาสตร์ (025048516-7)
2.นิเทศศาสตร์ (025048400)
3.ศึกษาศาสตร์ (025048505-6)
4.วิทยาการจัดการ (025048182-6)
5.วิทยาศาสตร์สุขภาพ (025048032-3)
6.พยาบาลศาสตร์ (02 504 8037)
7.เศรษฐศาสตร์ (025048197-8)
8.มนุษยนิเวศศาสตร์ (025048041-2)
9.รัฐศาสตร์ (025048356-9)
10.เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (025048142)
11.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (02 504 8192)

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา : 02 504 7560 -4
Website : www.stou.ac.th > บริการนักศึกษา > บัณฑิตศึกษา > ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
Facebook : สานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่อยู่
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

